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AMENDEMENT

Raadsvergadering van: 9 september 2020

Behorendebijagendapunt: 5

Ondenverp: Dorpsontwikkelingsvisie M iddenbeemster, energietransitie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 2018.

Ovennregende dat:
1. ln de structuurvisie dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster energietransitie verder niet

uitgewerkt wordt.
2. .Er gesproken wordt op bladzijde 41 dat een deel hiervan terug te vinden is in het

Transitieplan van de gemeente. Het niet duidelijk is over welk transitieplan dit gaat en

hier ook geen besluiten over zijn genomen door de raad van Beemster.
3. Er momenteel investeringen in voorbereiding zijn over de aanleg van stadsvennrarming

voor het vierde kwadrant van Beemster.
4. De raad van Beemster hier geen uitspraak over heeft gedaan.

5. Door bewoners op één van de thema-avonden in het kader van de mogelijkheid te
komen tot een energie coöperatie naar voren is gebracht.

6. Er momenteel gewerkt wordt aan een Regionale Energiestrategie regio Zaanstreek-
Waterland die inzicht moet geven in hoe de regio kan voorzien in een eigen aanbod, en
watzij hiervoor nodig heeft van de gemeente en kan betekenen voor de gemeente op het
gebied van niet-fossiele energievoorziening.

7. De gemeente wel participeert in het project 'Zon op agrarische daken'.
8. Er op dit moment een herwaardering is voor lokaal geproduceerde producten en

diensten. Hier kan energie een onderdeel van zijn.
9. Er gezocht wordt naar verbinding tussen dorp en buitengebied, tussen boer en burger.

En energietransitie hiervoor een mooi instrument kan zijn om dit te versterken.

Stellen wij de raad van Beemster voor de volgende wijzigingen vast te stellen:
Om in de uitvoeringsparagraaf op te nemen:
Eneroietransitie
. Besteding: Het ontwikkelen van de energietransitie met inwoners, zowel die afnemen als

die aanbieden. Waarbij de gemeente stimuleert en faciliteert en ondezoekt of de
oprichting van een energie coöperatie dan wel aansluiting bij een bestaande tot de
mogelijkheden behoort.

¡ Ruimtelijk-functionele relatie: Het uitwerken en inrichten van een energie infrastructuur
voortvarend op te pakken met participanten in de energiecoöperatie. Hierbij kijken naar
transport van energie, opslag van energie en mogelijkheden voor smart-grid in straat,
buurt of
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aanpak.


